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การจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง "กระบวนการการผลิตวารสารเพื่อการประชาสั มพันธ์
ภายในองค์กรกรมสวัสดิการทหารเรื อ"มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1.เพื่อบูรณาการการเรี ยนการสอนของ
ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สู่ การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา2.เพื่อ
ศึกษากระบวนการผลิตวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกรมสวัสดิการทหารเรื อ
จากการจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 1.ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล (Research) 2.ขั้นตอนการวางแผนการดาเนิ นงาน (Action Planning) 3.ขั้นตอน
การติดต่อสื่ อสาร(Communication) 4.ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
ผลของการศึ ก ษาที ไ ด้ รั บ จากการจัด ท าโครงงานมี ดัง นี้ 1.เพื่ อ ได้ ท ราบถึ ง ขั้น ตอน
กระบวนการการผลิ ต วารสารเพื่ อการประชาสัมพัน ธ์ ภายในองค์ก รมกรมสวัส ดิ ก ารทหารเรื อ
ประจาปี 2560 ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1การเก็บรวบรวมข้อมูล (Research) ขั้นตอนที่ 2 การ
วางแผนการดาเนินงาน (Action Planning) ขั้นตอนที่ 3การติดต่อสื่ อสาร(Communication) ขั้นตอน
ที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) 2.เพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กบั คนภายในองค์กร
กรมสวัสดิการทหารเรื อได้รับรู้ ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรมากขึ้น โดยสรุ ปว่าจะเริ่ ม
จากการผลิตวารสารเรี ยบร้อยแล้ว จะนาไปแจกให้กบั ทุกแผนกภายในกรมสวัสดิการทหารเรื อ
โดยมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาดังนี้ 1.ปั ญหาในการเรี ยบเรี ยง
เนื้ อหา ดังนั้นควรรวบรวมเนื้ อหาให้เพียงพอและนาเสนอรายละเอียดด้วยข้อความที่สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น 2.ในการทาเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษา ปั ญหาในเรื่ องของการส่ งตีพิมพ์วารสารที่
ใกล้กาหนดวันเผยแพร่ ดงั นั้นควรวางแผนการผลิ ตวารสารให้ตรงตามเวลา เพื่อให้การส่ งตี พิมพ์
วารสารทันกาหนดวันเผยแพร่
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Abstract
This research of the Co-operative education was aimed to study "Journal Production
Process for Public Relations within Naval Welfare Department. The objectives were (1) To
integrate the study of Department of Public Relations of Siam University to Co-operative education
(2) To study the Journal Production Process for Public Relation within Naval Welfare Department.
The instruments of the research included (1) Data collection instrument (2) Action
Planning Procedure (3) Communication Procedure and (4) Evaluation Procedure.
The research of the Co-operative education found that (1) To learn about the journal
production for public relations within Naval Welfare Department in 2017 with 4 methods as
following; 1) Data collection instrument 2) Action Planning Procedure 3) Communication
Procedure (4) Evaluation Procedure. (2) To promote public relations information to people within
the organization to be more interested in information and news. In conclusion, once the production
of the journal is ready, it will be distributed to all departments in the organization.
There are suggestions for the project of Co-operative education as follows; (1) Contents
arrangement issue, therefore, the content should be sufficiently detailed and presented in more
easily understandable. (2) The issue of dispatching a journal that is close to release date should
therefore be planned in a timely manner, therefore, the plan for publication should be on time and
meet the release date.
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